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Geraldo Mattos
INSTRUO DE LINGVO KAJ INSTRUO DE GRAMATIKO

[daŭrigo de artikolo en IPR 00/1, p. 22-29]

3. La tri sufiksoj de vortoklaso:
/-o/: sufikso de substantivo, kiu manifestas estajon.
/-a/: sufikso de adjektivo, kiu manifestas priskribon.
/-e/: sufikso de adverbo, kiu manifestas cirkonstancon.
La kombino de tiuj tri ordoj de sufiksoj estigas niajn participojn 

substantivajn, adjektivajn kaj adverbajn, sed la gramatikistoj ne observis, ke la 
sufikso de vortoklaso retiris ilin de la klaso de la verboj, kaj ili do ne plu povas 
rilati al la dialogo, sed devas rilati nur alla fakto, kiun la verba radiko 
manifestas. Kaj tio estas facile pruvebla:

laboras: •'' 
laboranto: 
laboranto: 
laboranto: 
verkis: 
verkis:

[ verkinto: 
verkinto: 
verkinto:

dum l^ labbrdhur en la nunete
homo dum la laboro en la nuna tempo: dum Ia dialogo, 
homo dum la laboro en la pasinta tempo: antaŭ la dialogo, 
homo dum Ia laboro en la venonta tempo: post Ia dialogo.

Hi ll A I III Uiiii MlUIIMii

dum la verko en ia pasinta tempo [imperfektoj: antaŭ la dialogo, 
post la verko en la pasinta tempo [perfektoj: antaŭ la dialogo, 
homo post la verko en la nuna tempo: dum la dialogo, 
homo post Ia verko en la pasinta tempo: antaŭ la dialogo. 
homo post la verko en la venonta tempo: post la dialogo: ■ - .. ■

povas pruvi tion saman ankaŭ per indukto. Efektive, se ni 
kons ideras la koherec on de Esperanto, n i po va s starigi regu 1 on bazitan sur 
malmultaj ekzemploj, sed ĉi tie mi tion faras per unu sola. Esperanto distingiĝas 
de aliaj lingvoj per severa imperativo: kio validas por unu, tio validu por ĉiu! Kaj 
ni do pensu nun pri la sekvantaj propozicioj:

La vino estas bongusta. v
La vino estis bongusta.
La vino cstosbongusta.
La vorto konservas sian plenan kaj tutan signifon en ĉiu el

tiuj asertoj, ĉar Ia ŝanĝo de la verbo ne povas ŝanĝi Ia signifon de aliaj vortoj ■ 
Sekve de tio, la sekvantaj frazoj prezentas ripetitan participon ĉiam kuri la sama 
signifo de trinkado okazanta unue en la estanteco, poste en la estinteco kaj fine 
en la venonteco:

La vino estas trinkata [restas vino en la glasoj.
La vino estis trinkata [restis vino en la glaso].
La vino estos trinkata [restos vino en Ia glaso].
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Kaj per simila komparo inter adjektivo kaj adjektiva participo ni povas 
malkovri ne tre maloftan eraron ĉe la apero de tempaj cirkonstancoj. Ni do 
sekvigas du akceptindajn propoziciojn, al kiuj mi aldonas trian, gramatike 
neakceptindan:

La domo estas preta ekde la pasinta jaro. 
La domo estis preta en la pasinta jaro.
*La domo estas preta en la pasinta jaro.
Tio sama devas do okazi al participoj:
La letero estas skribita ekde Ia pasinta jaro.
La letero estis skribita en la pasinta jaro.
*La letero estas skribita en la pasinta jaro.
La tuta vero estas tio, ke adjektiva participo estas adjektivo, kaj devas 

konduti kiel ĉiu alia adjektivo de la lingvo!
Post la faritaj analizo kaj vicigo, ni.4evas--elektiAla.piej facile uzeblajn 

participojn por trovi iliajn bazajn signifojn. Cetere, la elekto de participo obeas al 
la sama kriterio, per kiu ni elektas substajitivpn> adjektivon kaj adverbon:

Substantivo: Pri kiu estajct mi volas paroli?
Adjektivo: Kia mi volas .p.riŝkribi':la. estajon, kiun. mi citos?
Adverbo: ■ Kiel mi vola;5 karakterizi la fakton, kiun mi eldiros?

Neniu el ili estas do elektataj per rigardo al la verbo, sed nur al la 
signifoj, kiujn ili prezentas.

La elekto de la participo ne dependas do de la verbo, en kies 
propozicio ĝi aperas, sed nur de ĝia signifo, kiu estas unusenca. Mi opinias, ke la 
plej facile uzataj participoj estas la adverbaj, kiam ili rilatas al la tuta propozicio, 

S

plej ofte ili okupas la unuan pozicion de la eldiro:

Skribante la leteron, li tajpas / tajpis / tajpos furioze. 
Skribinte la leteron, li kuras / kuris / kuros al la poŝto.

-I?

Ni povas facile konstati, ke ĉiu participo povas aperi kun ĉiu el la 
verboformoj, kaj do estas multe pli facile reagi al la sola signifo de la propra 
fakto, kiun manifestas la verba radiko en la participo, ol rigardi al la finitiva 
verboformo, ofte distanca. Sekve de tio, por la kompreno de la supraj participoj
gravas ne la dependeco al la propozicia verbo, sed nur la elektita ternpo de la 
fakto skribi? nome la tempo de la skribo de la letero:

Antaŭ la skribo de la letero, li iras / iris / iros al la komputilo. 
Dum la skribo de la letero, li tajpas / .tajpis / tajpos furioze. 
Post la skribo de la letero, li kuras / kuris / kuros al la poŝto.



Kaj estas do evidente, ke ankaŭ la participoj substantivaj kaj 
adjektivaj devas havi sian signifon de antaŭeco, dumeco kaj posteco. Anstataŭ 
pensi pri la priparolata tempo, hi pensu nur pri la tempo de fakto: antaŭ Ia 
skribado ni parolas pri skribonta kaj skribota, dum la skribado pri skribanta kaj 
skribata kaj post la skribado pri skribinta kaj skribita.

Se nun ni direktas nin al la du vere problemaj participoj, ni povas 
esperi, ke la lernantoj adaptos la difinojn de la adverbaj 
substantivaj kaj adjektivaj: "

Venkanto / venkato:
Atakanto /atakato:
Venkanta / venkataj. 

. Atakanta / atakata: .. .

homo dum la venko: sen decido, 
homo dum la atako: sen decido, 
dum la venko: sen decido.
dum la atako: sen decido.

Venkinto / venkito: 
Atakinto / atakito: 
Venkinta /venkita: 
Atakinta / atakita:

homo post la venko: kun decido favora al Ia unua. 
homo post la atako: ne plu atakanta / ne plu atakata, 
post la venko: kun decido favora al la unua.
post la atako: ne plu atakanta / ne plu atakata.

La esenca diferenco kuŝas do en tio, ke ni pensu pri la cirkonstancoj 
de la tempo dum Ia faktoj venki kaj ataki kaj post la faktoj venki kaj ataki, kiuj 
donos al ni la verajn signifojn de tiuj formoj. Kaj tio sama validas por ĉiuj 
participoj: Se ni alkutimiĝos al tia rezonado, ni neniam plu parolus pri interesita 
hbmb, ĉar tio vere aludus homon post lia intereso, sekve jam seninteresan 
homon, jam ne plu interesatan homon... kaj en protokolo de okazinta kunsido 
neniam ni legus, ke Ia tagordo estis komunikita al la ĉeestintoj en la komenco de 
la kunsido...

En la sekvo de la instruo, estas necese unue prezenti la substantivajn 
participojn, kies signifo estas tre neta, kaj nur poste aliri la participojn rekte 
ligitaj al substantivoj, kaj lasi por la fino la participojn en la funkcio de 
predikativoj. Kaj nun la planado de la instruo de la participoj estas jam finita, kaj 
la instruisto plej trankvile povas iri al la lemoĉambro.

La plenumo de la programo estu farata per dialogoj, en kiuj la 
lernantoj minimume parolu tiom, kiom la instruisto, kaj -per lingvaj/ne meta- 
lingvaj dialogoj. Dum la tuta kurso, ĉiu leciono havos Ia saman sistemon por la 
aktiveco de la lernantoj: unue aŭdi, poste paroli, tiam legi kaj fine skribi! Tia 
sinsekvo devas esti tenata dum la tuta kurso, sed kompreneble ne ĉiu leciono 
bezonas atingi Ia kvaran kaj fman ŝtupon: dum relative longa tempo la lernantoj 
restos kun la parolata lingvo, sekve nur en la unua kaj ladua ŝtupo.

3. Instruo de gramatiko.

Plej bpna estus la akcepto, ke la gramatiko devas servi al la instruisto 
kaj ne al la lernanto, ĉar la koncede ^gramatiko ne transformiĝas en konon de 
lingvo, kaj la kono de lingvo ne transformiĝas en konon de gramatiko: lingvo kaj 
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gramatiko sin ne interimplicas, se ni pensas pri la ekstera gramatiko kun reguloj 
kaj esceptoj kun lingvistikaj doktrinoj, kiuj ne ĉiam spegulas la realajn 
fenomenojn de la lingvo. Mi ekzemplu nur per la terminoj aktiva participo, pri 
kiu mi povus honeste demandi:

- cula participo fariĝinta estasvere aktiva?...
Mi scias, ke la vortoj aktiva kaf pasiva estas nur nomoj, sed estus pli 

bone, se la elektita nomo iom pli vere priskribus la efektivan taskon de la 
nomito: mi mem parolas pri subjektaj kaj objektaj participoj, ĉar la signifo de la 
tri participaj paroj estas la sama kun la sola diferenco de la sintaksa klaso de 
substantivoj, al kiuj ili devas esti ligataj.

La propraj difinoj de la gramatikaj terminoj estas grandparte fuŝaj, ĉar 
ili konfuzas vortojn kaj eksterlingvajn estaĵojn (Waringhien kaj aliaj, 1981, p. 
24): *aktiv/a [...] Esprimanta agon aŭ staton plenumatan de la gramatika 
subjekto [...].

Mi ne multigos la kritikojn: 1. Kia aktiveco ekzistas en stato?... 2. 
Kian agon povas fari gramatika subjekto, se ĝi estas nur aro da vortoj kun 
difinita funkcio en la propozicio?... 3. Kiamaniere stato povus esti plenumata?...

ĉiu instruisto devas bone tamen koni la gramatikon de la unua kaj de 
la dua lingvo, kaj tio estas nepra bezono por la instruo de Esperanto, kiu ordinare 
neniam estas la unua lingvo de la instruisto, kaj do tre facile la mis lingvaj oj de la 
instruisto estas adoptataj de la lernantoj. Mi lamentas diri, sed instruistoj kaj 
lernolibroj (Tommy, 1995, p. 22) disvastigas la eraran demandon:

*Kio estas via nomo?
tio certe estas anglismo, kaj pravigus, ke ni/fingromontras al pluraj 

libroj sur breto de proksima etaĝero, kaj demandus ekzemple de nia 
akompananto, kiu jus verkis romanon:

*Kio estas via libro?
Kaj se la alia homo estus Edmond Privat, Ii povus respondi per la 

nomo de sia bonega kaj fama libro:
- Mia libro estas Karlo. .. <<<
Efektive, nur la singulara formo de la adjektiva demanda vorto servas 

por indiki unu el multaj estajoj, kiuj apartenas al la sama klaso, ĉar la substantivo 
estas la subjekto de tiu propozicio, kaj la pronomo estas la predikativo, spite de 
la opinio de gramatikistoj:

El la multaj nomoj, kiu estas via nomo?
El la multaj libroj, kiu estas via libro?
La gramatiko helpas al la instruisto ĝuste por pasigi gramatikan 

informon pere de ekzemploj de la instruata lingvo sen ia parolo pri la koncerna 
regulo: la tasko de lainstruisto konsistas en tio, ke li faciliĝu al la lernanto la 
konstruon de ties propra intema gramatiko (Szanser, 1992, p. 38), kiu estas ĉiam 
multe pli preciza kaj taŭga ol ĉiu gramatika manlibro. Mi ja koncedas, ke ni ne
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bezonas esti ekstremismaj, se ni tamen plene konscias, ke Ia gramatiko estas nur 
skafaldo, kiun masonisto malmontas post la konstruo, nur lambastono, kiun 
akcidentita ĝoje forĵetas, kiam Ii jam povas paŝadi senĝene... Gramatikon ni 
utiligas, dum ni lernas, kaj poste ni povas ĝin tate forgesi, sen ia plej malgranda 
perdo!

La gramatiko de lingvo estas necesa nur por la teknika kono de. la 
lingvo, sed ne por ĝia utiligo, kaj ĝi do estas ne la celo de la lingvoinstruo, sed 
nur unu el la eblaj rimedoj, ĝi valoras nur en la okazo, ke ĝiaj reguloj efektive 
permesas la kontrolon de tekstoj produktitaj kaj produtataj per la garantio de 
ilia konformeco al la tradicio kaj al la kohereco de la lingvo. Se mankas al ĝi tia 
fideleco al la lingvouzo, ĝia apliko dum la instruo fatale portos la lernanton al 
malfacile forsarkeblaj eraroj.

La horo de la aperigo de gramatikaj reguloj dependas de la adoptita 
metodo kaj de la graveco atribuata al ĝi de la instruisto:

1. La gramatiko antaŭas alla lingvoinstruo. (
2. La gramatiko samtempas kun la lingvoinstruo.
3. La gramatiko postas al ĉiu punkto de la lingvolemo.
La instruo de la latina sekvis la unuan momenton: multaj bonaj 

latinistoj unue parkeris la deklinacion, kaj poste estis ekzercataj per tekstoj. La 
homa cerbo estas tamen mirinda maŝino, kiu kapablas lemi eĉ per mizera 
metodo, se nur ĝia posedanto volas alproprigi al si novan scion: eĉ per la laciga 
sinsekvo de parkerenda gramatiko por postaj lego kaj traduko. La dua momento 
de la gramatiko aperas en la bonega materialo de la Intemacia Esperanto* 
Instituto (Tommy, 1995), kvankam la lingvo prezentas kelkajn erarojn: temas pri 
samtempa gramatika, ĉar tuj post kelkaj linioj da teksta venas gramatika instruo 
kaj en Ia filmo kaj eri la libro1. La tria momento de la gramatiko devas aperi tre 
malfrue, kiam la lernanto ne plu bezonas ĝin, ĉar li jam perfekte scias la uzon de 
difinita lingvero. En tiu fazo de la instruo, la gramatiko estas vere utila, ĉar ĝi 
estas plifirmigo de la jam havata lemo. (Fino)

nu

Aldonoj:
1. Teksto de la unua leciono por brazilanoj en koresponda kurso (Mattos, 1999a, 
P- 13):
Mi estas fraŭlino Maria Baena.
Mi loĝas en la bela urbo Brazilio.

1 La kurso, apogata en la novelo pri Mazi en Gondolando, estas adapto de angla 
originalo, kiu korekte prezentas unue la substantivojn en la funkcio de rekta objekto kaj 
nur poste la personajn pronomojn, kiuj havas apartajn sintaksajn variantojn. En Esperanto, 
la sinsekvo devus esti alia: unue, la pronomoj en la funkcio de rekta objekto kun siaj 
sintaksaj variantoj, kiujn multaj lingvoj posedas, kaj nur poste la substantivoj.
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Virgi!ius sponsus Caeciliae est. 
Caecilia sponsa Virgilii esi. 
Vitgilius et Caecilia sponsi sunt. ; ? 
Virgilius altus est.

Virgi 1 ius et Caecilia alti sunt.
Casa Virgilii in campo est. 
Virgilius agricola est.
Casa Caeciliae vicina est.
Virgilius in campdlaborat ■ 
Caecilia in casa labora!.
Virgilius et Caecilia valde laborant.
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La elekto-komisiono anoncas la rezulton de la voĉdono por sekretario de ILEI. 
Tri kandidatoj prezentis sim Charles Donoghue (Usono), Mariana Evlogieva 
(Bulgario) kaj Peng Zhengming (Ĉinio). La komisiono ricevis 17 validajn 
voĉojn, el kiu 13 estis por Mariana Evlogieva, kiu estas elektita.

kiuj ili kompetentas. La estraro ricevis kritikon de la nederlanda sekcio pri la 
balotada proceduro, kiu laŭstatute devas esti sekreta. Ili opinias^ ke Itu sekreteco 
devas inkluzivi eĉ la estron de la elekto-komisiono, kiu nombras kaj kontrolas la
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validecon de la voĉoj. Sekve, la estraro akceptas, ke Mariana estu nomita 
‘'aganta'* sekretario, kaj ŝia nomigo estu konfirmita per refoja voĉdono de la 
komitato en Kvinpetalo, kune kun la ceteraj elektoj tie okazontaj. Se en 
Kvinpetalo la komitato ne estos kvoruma, la elekto-komisiono organizos ĉiujn 
necesajn estrar-elektojn per sekreta fizik-poŝta baloto, organizota laŭ du-koverta 
sistemo, laŭ proceduro anticipe konsentita kun la nederlanda sekcio kaj la elekto- 
komisiono.
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En februaro demisiis estrarano Antonio Leoni de Leon, kiu pro profesiaj kaj 
familiaj kialoj, ne plu havas tempon plenumi estrarajn taskojn. Estrarano Carla 
de Lorenzi anoncis, ke ŝi retiriĝos el la estraro en Kvinpetalo. Sekve, estas jam 
nun unu vaka estrara loko, kaj estos dua. Unuavice serĉataj estas kandidatoj 
kapablaj okupiĝi pri instruista trejnado, metodikaj seminarioj kaj/aŭ universitata 
agado.

'i*

Ekzamenoj
En 1999 aliĝis 8 novaj ekzamenantoj al la Intemacia Rajtigita Ekzamenantaro 
(IRE), kaj en 2000 jam 5. IRE nun nombras 61 ekzamenantoj en ĉiuj kontinentoj. 
Ni daŭre strebas al pliaj ekzamenantoj, precipe en landoj, kie ne troviĝas tiuj.
Jen la rezultoj: la unua numero montras Ia nombron de la kandidatoj en la 
antaŭtestpida dua la nombron de la ekzamenigintoj kaj 
sukcesintoj.
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Verko
■ Jar- 

komenca 
stoko (Bp) ...

Dumjaraj 
ricevoj

,. Ven- 
d°j

Donace, 
varbe

Jarfina 
stoko (Bp)

Stokvaloro 
EUR

Tendaraj tagoi 1 162 (1^5) ...35. .. ... 81 ... 12 .......... 104(26) 66.20 .
Tendaraj tagoj 2 272 (245) * • 39 24 209(156) 175.56.
Tendaraj tagoi 3 621 (51 n <4 34 45 542(418) 487.80
Okulo: Berlina 
eldono 125 y.33:;./. 29(29) 20,30

Okulo 1 139 . ■■ 40 496(496) 446,40 ■

Rommesmo ;W(408).: : * 9 ■■■ 36 ■■■■■■■■ 443 (403) 354,40 ■■

Szanser 32 (20) 30 10 A 50 (2) 70,00
Pasporto .
(1’4) 100 ■U 18 1 • 81 (7!) : 72,90

Sekve, ni vendis de la Budapesta libroservo 393 librojn, kompare kun 346 en la 
antaŭa jaro, fakturinte ĝis ronde 570 EUR. La suma stokvaloro de niaj libroj 
jarfine estis 1693.56 EUR. La plimulto de tiu stoko kuŝas en Hungario (1574 el 
1907 libroj). En 1999 la Ligo pagis al IEI 450 EUR por stoki librojn kaj 
ma 1 n ovaj n n ume roj n de IPR. Tiun pago n ni plue ne po vos permes i al ni. IPR 
estos forigita, IEI fariĝas komisia: vendanto de niaj libroj, ricevanta makleraĵon 
kontraŭ la stokado.

Nova libro: La 44-paĝa unua kajero de nova lemilo por junuloj Okulo estis nia 
nova eldonajo en 1999. Ĝi estis verkita serve al ^Interkulturo”. La plimuito de la 
stoko, 2206 ekz., estis liverita en januaro 2000. Aperis ankaŭ provizora versio 
(nur 30 ekz.) de ekzercoj por lecionoj 5 kaj 6 de Ia vidbendo “Pasporto al la tuta 
Mondo”, kiu ne eniris nian inventaron.

Necesas emfazi, ke prizorgi la ligan libroservon ne estas tasko, kiu nepre aŭ ofice 
,1^

apartenas al la estrarano respondeca pri eldonado. Gi bezonas pli da flegado kaj 
tempo ol la nuna plenumanto povas dediĉi. Sekve, bonvenas sinpropono de iu 
preta stoki, prizorgi, kaj inventari la stokojn (nun ĉ. 250 kg), reklami la librojn, 
akcepti, fakturi kaj postkontroli mendojn, pakante kaj sendante la librojn. La 
nuna prizorganto ripetas sian atentigon, ke kvankam li evidente zorgadas kiom 
eble pri la sekureco de la stokoj, li ne povas persone akcepti financan 
respondecon pri tio. Prizorganto: Stefan MacGill

Juna amiko
La jaro 1999 estis rekorda por nia tutmonda lernejana gazeto. Feste al la 25- 

jara jubileo de la revuoj la unua numero de la jaro havis duoblan amplekson kaj 
kiel antologio prezentis aparte bonajn erojn el la antaŭa kvaron-jarcenta. Tiun 
numeron vendas la libroservoj de UEA kaj ILEI kiel aparta eldonajo.

IPR 00/2 <9



Spite signifan kotiz-altigon komence de 1999 okaze de transiro al plenkoloraj 
kovriloj, la nombro da abonoj kreskis ĝis 1936, la plej alta sumo de post 1990, 
kiam forfalis la socialisma amas-merkato. Feliĉe, nova amaso anstataŭis la 
antaŭan: Brazila Esperanto-Ligo faris kuraĝan decidon kaj abonigis ekde 1997 
sian tutan membraron. Sekve, la plimulto de la legantoj troviĝas ekster Eŭropo. 
Tion spegulas kreskanta vario en la enhavo de la revuo. Kiel ĉiam, sub gvido de 
redaktoro Geza Kurucz, la eroj estas mallongaj, ilustritaj kaj en facile legebla 
lingvaĵo. Dum la jaro la IĈLM-rubriko por etuloj ricevis novan nomon “La unua 
etaĝo.” La revuo havas hejmpaĝon, kiu interalie prezentas liston de Ia senglose 
uzataj vortoj, kun tradukoj en kelkaj naciaj lingvoj. Vizitu la TTT-ejon: 
www.banyai-kkt.sulinet.hu/esperanto

EVOLUO DE PAGITAJ ABONOJ por JUNA AMIKO 1994 - 1999

1994 1995 1996

□ Plentarifaj

B Brazilo

□ Rabataj

1997 1998 1999

Plentarifaj (T 1) 405 363 463 403 401 365
Brazilo 36 lli 118 808 723 1041
Rabat-tarife 552 666 569 615 647 530
SUME 993 . 1140 1150 1826 1771 1936

La dek elstaraj landoj de 1999 estis: Brazilo (1041), Togo (80 average, varias tra 
la jaro), Ĉinio (66), Italio (65), Hungario (60), Kroatio (50), Francio (49), 
Usono (42), Litovio (35), Svedio (33). Meze tricent pliaj ekzempleroj estas 
distribuataj varbe, ofice, reciproke aŭ senpage. La gazeto eniras 82 landojn, al 
multaj landoj ni liveras ĝin je aŭ sub la kost-prezoj.

Pro tiu rekordo, la administra laboro kreskis multe; certe nia estas la plej granda 
E-gazeto prizorgata sen profesia stabo kaj oficejo. Dum 1999 la rilatado kun 
perantoj grandparte transiris al komputila mesaĝado, kaj eĉ la elektrona transigo 
de abonmendoj. La distribuon nun plenumas privata kompanio, kostante meze 
12% malpli ol Ia poŝto, kaj prenante la gazetojn de la pakejo. Dum la jaro okazis 
27 forportoj kun sume ĉ. 450 kg. Pro limigitaj laborfortoj, unu ekspedo daŭras 
inter 3 kaj 5 semajnoj.

10 ♦ IPR 00/2
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Tasko
>■1—................   m........ .. ........... »

Tempo (horoj/jare) Disdivido

Varbado Min 20; dezirinde 50 A

Rilatoj kun perantoj 40 a c

. Adresara prizorgo 80 B ..

30

' Eksped-p 1 enumo;;:c 200 ■ Ohelpantoj ĉ

•R

Kostoj (EUR) Buĝeto (K.Vary) Rezulto

Presado : .2741 • 3116
Afranko 2587 3758
Ma teri aloj/t rans porto 150 66
Honorarioj 197 194
Varbilo/varbado . .. 1.2.1. .... 114

5795 7247
Enspezoj Buĝeto Rezulto

Tarifo 1 2483 2730
Tarifo: 2287 4470
Tarifo:- ? 736
Donacoj 965
SUME 5668 8901
Rezulto -127 + 1654

e dankas al ĉiuj perannpj, kontribuintoj, ilustristoj, pak-helpantoj kaj aliaj
jr

Ni 
kiuj kontribuis al ĉi tiu elstare sukcesa jaro.

Stefan MacGill, administranto

• l



oficiala lingvo estis la angla, kun traduko en la germana. Partoprenis 300 
personoj el 30 landoj. En la fino, ankaŭ la organizantoj, ne nur la partoprenantoj, 
montris entuziasman intereson kaj pere de la "Jarlibro” oni povis informi pri Ia

En Cambrils (Tarragona) Katalunio, Hispanio, de la 2a ĝis la 9a de oktobro 
okazis la "Sepa Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo" (sub la aŭspicioj 
de la Hispana Esperanto-Muzeo). Carla De Lorenzi gvidis paroligajn kursojn: 
por komencantoj laŭ rekta Cseh-metodo kaj Mazi, kaj por progresantoj per la 
libro "Kunvojaĝu” de Paul Gubbins. Curia de Lorenzi

Membrokotizoj s 5487:00 . IPR. 5628:00
Eldono . ' .232:00 • _ Afrankq^eL.fekŝpi • i 080:00
Libroj 269:00 Kopiado, materialo 563:00
Konferenco 918:00 Ekzameno 26:00
Juna Amiko 3 1419:00 Ĉambroluo 454:00
Interezo 19:00 Fakaj kotizoj 143:00
Div. 630:00 :• Estrarkostoj 1002:00

Bankkostoj 78:00
8974:00 8974:00

Aktivo Pasivo

Kaso '<28:00 Oleghe lpa konto 131:00
Banko: 2713:00 Fonduso Szerdahelvi 359:00
SEB, Spar, PG r .

UEA, ilek-a 2249:00 Fonduso Dazzini 738:00
JA-junal-l 438:00 Fonduso Erika Linz 514:00
Fondusoj 2362:00 Interkulturo 257:00
Nepagitaj fakturoj 7 81:00

S^OR-OO
FEL .... ......... ■ 620:00

Stoko eldonoj
.Uv

580:00
Stoko libroj 3998:00
Oficejaj iloj 607:00

Propra kapitalo 15589:00
18208:00 18208:00



Fonduso Erika Linz SEK
p ■ ri 1ir mri I * ■ < »I i ■ I > l .1.1 i li. i 11 I I 111 I ■ 1^ JW*WWiW     ■

Saldo 1998-12-31 140835:06
V

Donaco
Interezo
Interezo

■ 21:36
'.;■<■.■ 4400:00

427:89 
-5162:81

- 166.99
* 140333:45

140333:00
Saldo 1999-12-31

7170:00

Fonduso Szerdahely i . SEK • r?

Saldo 1998-12-31 .. 10853:74
^H7A*0QVOnaCO : ••:

Interezo
Ŝuldo de ILEI 1998 - 1640:65

15*70-An

...

ivo rvK ^0.
Eldono de lernolibro
Bankkosto
Saldo 1999-12-31

• U /i5-UU
- 3920:00

- 10:96
7169:58

Kaso fazzini SEK
4RiRM*RR>RWp>MM^R^Mf«4fliy¥MMM4iRaWWiMtMi>a>R*Ĵi>MM4>4WRvrMta*R*iMvwUw^

Saldo 1998-12-31 :: 2918:65 ..
Donacoj ■7?Ŝ376;97.-'
Interezo 28:92
Saldo 1999-12-3 1 6324:54 ■

' 6325:00

TttiYrHr‘n^TTTTTB^ri m ■■< rMfanr—lTT''i'i

Donacoj 271:86
Loterio, Karlovv Vary 817:30
Saldo 1999-12-31 ? llMŜL :i:. -7

1126:00

Juna Amiko
Rimedoj

PmhtddelEEI

14916:00 14916:00

EUR
Kostoj

,-.<■..... EUR
9708:00 ■ Presado 2760:00
5208:00 ■■■■■■Afrahkd'-:- 3235:00

r : • :■■-■■-■ Materialo 41:00
*• . . . ? Honorario 170:00

Bankkesto > ....J 30:00 .
.:' '• • ■■.•■. ‘:.y .■•■. •’• •■ • • Gajno ....

■•”■ Saldo '•■••■'.
.1419:00,

•s



Konferenco 1999_____ S EK
Kotizoj 90796:84
Kostoj
Gajno

r

90796:84 
90797:00

- 83068:12
7728:72

< 90796:84
90797:00

IPR 1999
Presado (1/3-99), 98/4 

(23/1-00), 99/1-3
Ekspedo(23/!-00)
Honorario( 15/11 -99)
Kompenso (17/4-99)

(29/4-99)
Sumo

EUR 
1314:31 ;
2489:07 
1257:39 
504:00

25:05 
38:20 ■

5628:02 
5628:00

Kostoj
EUR

1168:00
594:00

Okulo-presado 
Administrado 
Cirkulero 
Saldo

1762:00

EUR ■
1257:00 

35:00 
213:00 ' '

/ 257-00
IIIMĴ VIIli Pl W ^llf.     I J IM

1762:00

Listo de donacintoj

Interkulturo pike-b: Raita Pvhala, Ĵennv Bishop, Nederlanda sekcio de ILEI 
Kaso Dazzini: Bertil Andreasson, Jennv Bishop
Koleghelpa kaso: Bertil Andreasson
Fonduso Szerdah el vi: Bertil Andreasson
Membreco: Bertil Andreasson, Boo Mee Kim-Lindbiom

Dankon, al ili!
Boo Mee Kim-Lindblom

Konferencoj
33a en Karlovv Varv 7-13/08 /99. Temo: Edukado al la Paco. 57 partoprenantoj 
el 24 landoj ĝuis amikan etoson kreita de Stanjo kaj Petro Chrdle kaj ilia bonkora 
teamo ĉe la domo de la junularo en Karlovv Varv, Ĉeĥio. La programo konsistis 
el du partoj: unue la prestiĝa Metodika Seminario kun prelegoj de spertaj 
pedagogoj, Geraldo Mattos, liona Koutnv kaj Marta Kovacs, sekvita de Cseh 
seminario C. En Cseh seminario C gvidita de Atilio Orellana Rojas sukcese 
diplomiĝis 4 instruistoj el 4 landoj . En la programo paralele okazis enkonduko 



al ILEI-Projekto Interkulturo de Maŭro la Torre kaj ĝuitaj aktivigaj sesioj de 
Mireille Grosjean kaj Sabine Trenner.
Ma rde la tu tta ga e ks k urso sperte prizorg ita de 1 okaj esperantistoj ĝv idis al 1 a 
ĉarma mezepoka Kastelo Loket kaj poste al la bela banurbo Marianske Laznje. 
Vespere eblis aŭ baniĝi aŭ rigardi videobendojn de Togolando kaj Aŭstralio.
La Komitato konsistante e! 12 reprezentantoj sukcese pritraktis Ia plej gravajn 
tagorderojn sed por ebligi tion la estraro ofte devis kunsidi malfrue nokte.
En la lastaj tagoj partoprenantoj aŭskultis la spertojn de tre interesaj kaj diversaj 
kolegoj, Petro Chrdle pri E-lemolibro en la ĉeĥa lingvo, Mihai Trifoi pri la defioj 
de instruisto en Rumanio kaj Lawrence Mee pri antonimoj kaj sinonimoj;
Je Ia fino, antaŭ tre amuza anekdoto de Stefan MacGill kaj belega folklora 
festdancado ĉiuj bone festmanĝis kaj poste ĝuis oficialan prezentadon de 
diplomoj kaj donacoj kaj bonvenigon al nova Kasistino de ILEI, Boomee Kim 
Lindblom. Sekvis aparta prezento de donaco al estimataj Bertil kaj Lisbet 
Andreas son post la longa kaj sindedi ĉ a deĵorado de Bertil kiel Kasisto.
Nun, jam preskaŭ unu jaro post tiu neforgesebla evento, Ĉiuj partoprenintoj, 
legante ĉi tiun raporton nepre rememoros la gajan personecon de Stanjo 
Chrdlova kiu trapenetris la tutan periodon de la Konferenco. Kun granda sento je 
perdo al Esperantio pro ŝia forpaso frue ĉi-jare ni denove kondolencas al Petro 
kaj al iliaj familioj.
34a Konferenco ĉe Kvinpetalo, Bouresse, Francio, 15-21/07/00 ankoraŭ akceptas 
pli da aliĝontoj. Bonvolu sin anonci al la kasisto antaŭ la fino de junio. La alloga 
temo, Lingvolernado serve al Interkultura Edukado certe invitas partoprenadon.
35a Konferenco en Kroatio: kiel normale Ia konferenco Okazos tuj post 86a UK 
en Zagrebo kaj situos en bela regiono apud Ia maro. Pliaj detaloj haveblos dum la1 
Konferenco ĉe Kvinpetalo sed menciindas ke plejverŝajne okazos samtempe 
gimnazio/staĝo por gejunuloj. Dum tiu periodo estas ankaŭ planitaj en la ŝanta 
regiono Konferenco de ia Akademio kaj Renkontiĝo de Intemacia Rondo 
Familia. '
Por Ia 36a Konferenco propono espereble prezentiĝos dum la 34a Konferenco ĉe 
Kvinpetalo. Intertempe se landa sekcio, speciale brazila konas taŭgan lokon kun 
konferencejo kaj deziras sin proponi kiel organizanto de nia Konferenco, 
bonvolu skribi al Jennifer Bishop. Jennifer Bishop

Aŭstralio
La plej grava evento, Aŭstralia Esperanto Somerkursaro, okazis januare kaj 
allogis por dusemajna restado pli ol 80 aliĝintojn el ĉiuj kontinentoj kaj el 7 
landoj. Instruis Atilio Orellana Rojas de Internacia Esperanto Instituto, AR/NL, 
Marcel Leereveld, NL/AU, Franciska Toubale, FR/AUS, kaj (Jau) Frimpong 
Badu (GH). Vizitis por varbi partoprenantojn al 2-a Azia Kongreso en Hanojo, 
Boi Ngoc Hoang (VN).



Sukcesis en la ekzamenoj de AEA ekzamenkomitato je la baza nivelo - 6 Je la 
elementa nivelo - 2 Je la meza nivelo - 9 Je la supera nivelo - lje la alta nivelo 
- 2 kaj je la klereca nivelo - 0. Krom dumjara lernado ĉe la 13 diversaj kluboj kaj 
grupoj, aktivas Korespondkursa Servo de AEA. 7 homoj aĉetis 9 korespond- 
kurson. Plejpane enketoj venis rete kaj kelkaj lernantoj utiligas la kurson de Ian 
F an tom (G B) < vvvvvv. esperanto, org/espvi va>. In terre t ku rso senpaga enkondukita 
de la Esperanto-Societo de Suda Aŭstralio ĉe www.ozemail.com.au/~esperanto 
allogis 10 homojn el ses landoj inter kiuj tri finis la 10 lecionojn.
Nova videokurso estis haste preparita por montri unue en komunuma 
televidkanalo en Okcidenta Aŭstralio. Ties rezulto aperos en la venonta raporto. 
Instruado ankaŭ al grupoj de infanoj troviĝas ĉe la Universitato de Suda 
Kvinslando kaj ĉe Montessori lemejo en Nov-Sud-Kimrio. Tiel montriĝas, ke 
kvankam ne grandnombre, instruistoj tre ruze serĉas la plej efikajn manierojn 
oferti lecionojn de Esperanto en Aŭstralio.

Por informi la asocion de lingvoinstruistoj de Viktorio pri Esperanto, Melburna 
Esperanto Societo pagis komercan sumon por munti buntan ekspozicion ĉe 
Kongreso de Lingvoinstruistoj. Krom ricevi informon kaj rigardi diversajn 
librojn eblis ankaŭ rigardi la bonajn videokursojn, 'Mazi en Gondolando' kaj 
‘Esperanto - Pasporto al la tuta mondo'. Interese ke instruistoj petis informon por 
siaj propraj infanoj, kiuj ofte demandas pri Esperanto!

Belgio
La sekcio havas 29 membrojn (inter ili 7 estas franclingvanoj kaj 22 nederland- 
lingvanoj). Kursoj okazis en Bruselo, Antverpeno, Cent, Kalmthout kaj 
Oostende. Jen la plej gravaj de ili: En Bruselo deko da personoj partoprenis la 
perkorespondan kurson ,JDek rendevuoj kun Esperanto” kaj 4 kursanoj sekvis 
paroligan kurson surbaze de la. lernolibro de „Gubbins: Vojaĝu kun ni”.
En Antverpeno - k^n 3 kursgvidantoj - okazis oficiala kurso en la urba 
vesperlernejo, kursoj por infanoj kaj pliaĝuloj, semajfina kurso, kaj Maratona 
Konversacio dum 2 tagoj. En Geni okazis intensa vesperkurso kun 10 
partoprenantoj surbaze de la kursmaterialo „Praktiku kun ni Esperanton”, kaj 
paroliga kurso kun 4 personoj surbaze de la kursmaterialo „Gerda malaperis”. En
Kalmthout oni organizis 15-semajnan kurson kun la lernolibro ..Esperanto snel 
assimileren” En Oostende, en du bazlernejoj lernas E-on 27 geknaboj kun la 
gvido de Else Huisseune kaj Ravmond Wylleman. Okaze de la Tago de 
Intemacia Amikeco oni organizis renkontiĝon kun la lerneja grupo de Monique 
Noel el Boulogne, Francio. La du menciitaj lernejoj aliĝis al la virtuala lernejo 
Tibor Sekelj. En Oostende, krome, okazas 4-persona kurseto por mezlernejanoj, 
kaj kelkaj kursoj por plenkreskuloj.

http://www.ozemail.com.au/%7Eesperanto


Brazilo
La sekcio havis 26 plenaĝajn kaj 5 junulajn membrojn. Okazis kvar kunsidoj, ĉiu 
dividigis en du partojn: a) ILEI kaj Esperanto, b) malfacilaĵoj en la Esperanta 
gramatiko. La Eldonejo Amikoj de Esperanto daure eldonas la sekcian bultenon, 
Milde. La sekcio helpas Ia spiritisman movadon en la instrua kampo.
Kurso-finintoj en 1999 (inter krampoj vi vidas, kiom da personoj komencis la 
kursojn): baza: 956 (1348), mezgrada: 689 (869), supera: 103 (147), instruista: 
21 (42). La kursoj okazis en E-societoj, spiritismaj societoj, privataj lernejoj kaj 
en universitato. Escepte de unu privata kurso, ĉiuj kursoj estas nedevigaj.

Britio
La agado de Esperanto Teachers’ Association (ETA, la brita sekcio de ILEI) 
dum 1999 multrilate estis influata de tiu de la Esperanto Asocio de Britio, nome 
multaj homoj estas membroj de ambaŭ asocioj kaj la du organizoj dividas la 
saman oficialan adreson. Dum 1999 EAB realigis sian longe pripensitan decidon 
vendi la oficejon/vendejon/bibliotekon en Londono por liberiĝi kapitalon por 
povi pli bone plenumi ĝiajn statutajn devojn. Ne plu validas la adreso en Holland 
Park Avenue, sed nun por ambaŭ asocioj oni uzu la provizoran adreson: 201, 
Felixstowe Road, IPSMICH, 1P3 9BJ.

Kiel dum la antaŭa jaro, multe de la agado rilatis al ‘ Urso-Kurso *: krom la daŭraj 
taskoj rilate al reklamado kaj vendado, iom kreskis la bonvena tasko de 
korektado kaj dissendado de materialo. Novajo estas la nun regule aperanta 
bulteneto por lemantoj/gepatroj, ‘Bear Facis kiu servas kiel ligilo inter tiuj kaj 
Ia organizantoj de la kurso, kaj ankaŭ donas regulajn eblecojn al la infanoj 
partopreni en premiota) konkurseroj.
Trian fojon okazis dum januaro seminario ĉe Wedgwood Memoria! College, 
Barlaston. Pri tiu seminario jam aperis raporto en IPR 99/2, kiel ankaŭ pri la 
maja jarkunveno.
Bedaŭrinde, la'prognozoj de tiu kunveno realiĝis dum la jaro: ja mankis (kaj 
daŭre mankas) hova redaktoro de la revuo, tiel ke la prezidanto devis simple 
prepari novaĵleterojn, kiuj laŭ lia propra pritakso ne bone servas al la membroj. 
Komi tatkunveno) ne sukcese okazis, precipe pro la troa tempopremo kiun spertis 
la komitatanoj pro profesiaj kaj aliaj espemtistaj devoj.
Du sukcesoj el 1999 meritas mencion: unu nova iniciato - semajnfina kurso 
dunivela okazis dum februaro en la apudmara Felixstowe, Suffolk. La 
organizantoj, Angela Tellier kaj Rov Simmons, multege laboris por sukcesigi tre 
ĝuindan eventon sub la titolo ‘Kontrabandistoj ■ ; la instruistoj, Malcolm Jones kaj 
Fraser Dunbar, ĝuis Ia amikan etoson kaj la defion prezentitan de la kadra temo; 
lokaj gazetoj kaj radio informis Ia publikon pozitive. La dua sukceso estas nun 
kutima afero - jam la 39a Somerlernejo ĉe Barlaston kun intemacia 
partoprenantaro kaj instruistaro. Planata jam estas la jubilea, 40a Somerlernejo 
kun aparta, festa semajnfino.
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La brita movado esperas trovi daŭran hejmon ĉe tiu longe uzata kursejo, kaj la 
sekcio esperas pri novaj energio kaj forto, kiam ĝi havos stabilajn cirkon- 
stancojn. Por la baldaŭ estonteco tamen, ŝajnas, ke la mankoj de tempohavaj 
homfortoj kaj de financaj rimedoj bedaŭrinde bremsos agadon.

Ĉeĥio
La 12an - la 14an de marto la sekcio organizis en Prago paroligan kurson por 
gelernantoj de korespondaj kursoj. Partoprenis 12 esperantistoj, kiuj laboris en 
du grupoj. Kvin komencantojn gvidis Stanislava Chrdlova, sep progresintojn 
gvidis Lucie Kareŝova kaj Petr Chrdle, La progresintoj havis eblecon konversacii 
ankaŭ kun la anoj de Praga E-klubo, kiuj vizitis nian kurson. Pro sukceso oni 
daŭrigos tiun agadon en tiu ĉi jaro.
Ĉar malnova versio de koresponda kurso ne taŭgis, la aŭtoro Josef Cink jesis, ke 
Ii reverkos ĝin. Li uzis komputilon kaj laboro progresis sufiĉe rapide, ĉar li povis 
konsulti Ia tekston kun kunlaborantoj rete. Pro tio oni povis jam dum la jaro 1999 
sendi al gelernantoj novan korespondan kurson. Bedaŭrinde aliĝis malmultaj 
interesiĝantoj, la kurso bezonas pli da reklamado.
En la kunlaboro kun profesia kongresa kaj kleriga entrepreno de Petro Chrdle 
KAVA - PECH laboris kelkaj anoj dum la konferenco ILEI en Karlovy Varv kiel 
helpantoj.

Finnlando
ELFI havas 29 membrojn. Kunsido okazis nur unu fojon, gravas la retpoŝtaj kaj 
telefonaj kontaktoj. La ĉefa kontaktilo, kiu atingas ĉiujn membrojn, estas la 
informbulteno Interligilo (1-2 folioj), kiu aperis 4-foje.
La sekcio okazigis edukan semajnfinon por instruantoj kun d-rino K. Smideliusz 
kiel instruisto. Partoprenis 6 instruemuloj, sed el ili nur 2-4 daŭre instruas. La 
kursoj ĝenerale estas mallongaj kaj klubecaj, ofte vesperaj. Okazas pluraj 
kursetoj, kies instruantoj estas ne-ELFI-anoj, tamen ELFI helpadas kiam ajn kaj 
kiun ajn. Ekzemple la plej novaj interesiĝoj pri E-o okazis ekster ELFI: 
Interkulturo-klaso en Enonteko kaj fervora studrondo en Taivalkoski. ELFI 
helpadas ilin per konsiloj, materialo kaj tradukado.
La sekretario partoprenis Tagon de la lernejo en Berlino kaj reprezentis ELFI-n 
en Informa seminario de EAF. Ŝi redaktas kaj enpoŝtigas la Interligilon. La 
sekciestro finnigis la lernolibron Al paco kaj egaleco per Esperanto de. Lars. 
Forsman, uzatan en Karlskoga sed taŭgan por memlernantoj kaj studrondoj. La 
publikigon ebligis EAF, la tamperea klubo Antaŭen, kaj la favora sinteno de la 
aŭtoro. Estas daŭre haveblaj nia konsi lkaj ereto por progresantoj kaj listo pri la 
prunteblaj libroj de ELFI. La konsiloj troveblas ankaŭ en interreto, sur la 
hejmpaĝoj de EAF. Ili sukcesis aperigi artikolon pri Interkulturo en la tutlanda 
finnlingva revuo Opettaja (^Instruisto”). Unu membro okazigis ekspozicion pri 
mondaj epopeoj en du bibliotekoj en Turku kaj klopodis por ke esperantistoj petu



Kadre de la ege modesta buĝeto la sekcio donacis s imbo Iaj n sumojn al la 
projekto Interkulturo; al la memorfonduso de Joel Vilkki kaj al membro, kiu 
kompilis finnlingvan Esperanto-gramatikon. Ilia kapitalo malpliiĝas, kvankam 
parto el la agado estas pagita ”el propra poŝo”.

F rando
ILEI havas entute 25 membrojn en Francio. 4 el inter ili pagas sian 
membrokotizon pere de la sekciestro, la ceteraj pere de Ia asocio GEE (grupo de 
esperantistaj instruistoj), kiu reviviĝis antaŭ la kongreso en Berlino.

Hungario
La sekcio havis 45 membrojn, plejmulto de ili estas instruistoj de bazaj kaj 
mezgradaj lernejoj. Krom Ia kunorganizado de la landa pedagogia tago fine de 
februaro, la sekcio ne havis komunan agadon. Pluraj sekcianoj partoprenis la 
prepar-laborojn de Juna Amiko kaj IPR, verkis artikolojn aŭ/kaj instruis en 
diversaj kursoj.
En Hungario malkreskis la E-instruado en Ia bazaj kaj mezgradaj lernejoj. Sed 
ĉiujare p lure ent studentoj de superaj lernejoj trapasas oficialan ŝtatan 1 ingvo- 
ekzamenon pri Esperanto, ĉar la mezgrada lingvoscio estas antaŭkondiĉo por 
rivevi diplomon en hungaraj universitatoj. La gvidantoj de tiuj sukcesaj kursoj 
ofte plendas, ke la granda plimulto de la ekzamenintoj restas ekster la movado. 
(Same, kiel la plimulto de iliaj E-instruintoj restas ekster ILEI.)



Inform-celeoni kreis en oficiala pri-edukaservilo sekcian TTT-paĝon kiun vi 
povas viziti ĉe la adreso http^^v^^tec.es/^pmartil O/ilei-cathtm kun informoj 
pri ILEI, pri la Sekcio, kurso de E-o en la kataluna; instruaj ludoj, ktp. En 
decembra numero de pedagogia revuo Escola Catalana Abel Montagut aperigis 
artikolon kun tre interesa konkreta propono pri oficiala instruado de E-o en 
lernejoj ne kiei anstataŭanto de la angla, sed kiel komplementa helpilo dank’ al 
ĝia propedeŭtika valoro.
Krom per ĝenerala kunveno la 31 an de oktobro, la membroj de la Sekcio restis 
en kontakto per la redaktado kaj dissendado de kvar cirkuleroj dum la jaro.
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Por via notlibro

Ekzamenoj dum la Konferenco en Bouresse
Partoprenontoj de la ILEI-konferenco en Bouresse, kiuj deziras partopreni la 
Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA bonvolu anonci sin antaŭ Ia unua de julio 
2 OOO ĉe 1 a sekre tari o de la In ternacia Ekzamena Koni isio n o, Kliddernveg '58'7, 
NL-1704 BH H^ tei + 31 72 5717918. fakse

+31 72 5747670, <ienĤiagfn.esperanto@yvxs.nl>

Membroj de IRE (internacia Rajtigita Ekzamenantaro), kiuj partoprenos lalLEI- 
konferencon kaj pretas ekzameni, bonvolu same anonci sin.

Hans ten Hagon, seke. IEK

mailto:n.esperanto@yvxs.nl


e .



sukceslimon de la skriba ekzameno, rajtas partopreni la parolan ekzamenon. Per 
la gramatika antaŭtesto ni kontrolas la.gramatikan konon de la kandidato.
La skriba ekzameno (por elementa kaj meza niveloj) konsistas el la sekvaj partoj 
(laŭ alfabeta ordo): Aŭskulta kompreno’1, aŭskulta komprenoj, eseo, kulturaj 
konoj kaj lega kompreno, kaj, nur je elementa nivelo, diktaĵo.
La parola parto konsistas el buŝa priskribo de desegno, foto, k.s., respondi 
demandojn de la ekzamenantoj pri la movado, historio kaj kulturo de Esperanto 
kaj interparolo pri ĝeneralaj temoj.
En la "Gvidilo al internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA" la postuloj por la 
ekzamenoj estas vaste priskribitaj. FEn tiu gvidilo troviĝas ankaŭ la ekzamena 
regularo. Cetere tiu broŝuro enhavas modelojn de ĉiuj testoj de la ekzamenoj.
Ju pli da sesioj de la Internaciaj Ekzamenoj okazas, des pli ni bezonas "stokon" 
de testoj, ĉar ĝenerale por ĉiu ekzamensesio estas novaj testoj bezonataj.
AL VI, instruistoj kaj aliaj kleruloj ni urĝe petas helpi nin kaj mem kompili 
ekzamentestpjn laŭ Ia modeloj de la Gvidilo. Vi komprenas, ke IEK ne kapablas 
ĉiam mem verki ĉiujn'testojn. Ne necesas, ke vi verku kompletan ekzamenon (se 
vi volas fari tion, bonege!), ankaŭ testoj por kelkaj ekzamenpartoj estas tre 
bonvenaj! ; -
La "Gvidilo" estas havebla ĉe UEA, ĝi kostas 3 eŭrojn. (Se tiu sumo estas 
financa problemo por vi, skribu al mi).

Mi esperas, ke lavango da mesaĝoj de sinproponaj kandidatoj atingos min kaj ke 
mia (reta aŭ fizika) poŝtkesto pleniĝos de testoj. Mi anticipe tre dankas vin pro 
via atento kaj helpopreteco.

Hans ten Hagen, sekr. IEK 
MMenweg5Ef1HL-I704 EH' HEERHUGOVAARD, Nederlanda 

telefonvokoj 5717O1E, fakso r 31.72 5747670 

tenhagen.esperanto@wxs:nl

Delonge oni sopiras superan nivelon de niaj lingvo-ekzamenoj. Tamen, frapa 
komento de Miroslav Malovec en la reta diskutejo E-INS spronis nin labori pri io 
alia. Li komentis, ke apenaŭ kredeble estas, ke ILEI he ofertas ekzamenojn pri 
instru-kapablo. Ni konsentas, kaj opinias tion pli grava por ILEI ol supera lingva 
ekzameno, kies pretigon ni provos transigi al UEA.
La unua, sed plej eta paŝo, estas farita. Ni havas regular-proponon, distribuita al 
la ekzamena komisiono, al la estraroj de UEA kaj ILEI, al la Akademio kaj 
kelkaj pliaj koncernatoj. La estraro de UEA traktis ĝin en sia aprila kunsido, cele 
al transdono de la UEA komitato somere.
La ekzameno emfazas praktikajn devojn. Kandidato ricevas tutoron kaj havas 
sekvajn devojn: verki kaj publike defendi disertacion pri E-instruado, partopreni



aprobitan instru-kurson, plani kaj realigi modelan lecionon kaj sukcesi en 
mallonga skriba kaj parola ekzamenoj. La teksto de la regularo riceveblas papere 
de la verkinto kontraŭ 3 IRK. Ĝi estas rigardebla komputile en la lLEI-Bulteno 
(vidu la hejmpaĝan adreson sur la tria kovril-paĝo).
Komentoj bonvenaj ĉe la sekretario de la ekzamenoj aŭ la verkinto de la regular- 
propono: sze/?///.(poŝta adreso, p.2)

FIvV A

Valoraj konsiloj en konciza volumo
ILEI anoncas la aperigon de didaktika konsilaro, verkita de sia longtempa rusa 
membro, s-ro Aleksandro S. Melnikov, sub titolo "La ĉefaj principoj de 
fremdlingvo-instruado”. La libron kuneldonis ILEI, kun la Rostova Stata 
Pedagogia Universitato. Ĝi ampleksas 96 paĝojn (14 x 20 cm) kaj estas komplete 
en Esperanto. Gia dorskovnla teksto bone resumas la verkon:

'* *
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IIK, Ia belajn iamajn momentojn pasigitajn kune kun la 37 infanoj el 14 laŭdoj 
kaj kun nia gvidanta ĉarmega teamo. Kune, unu helpe de Ia aliaj, rii kreis fabelan 
mondon, kiu sendube restos por ĉiam kaj por ĉiuj, kiuj travivis ĝin, nekredeblajn 
de la vivo.

Mi ofte pensis pri la plej taŭga maniero paroli kaj rakonti pri la pasintjara 
IIK. Kelkfoje mi tutsimple diris al fni ke rie havas sencon tion fari, ĉar la vortoj 
ofte detruas la magion de iu travivajo. La sentoj estas Ia verko de la nedireblajo, 
estas plej intima afero kiu ĝojigas la koron kaj la animon. Klopodo de materialigi 
Ia sentojn per paroloj estas ofte frakaso, speciale, ĉar mi daŭre diris al mi ke, eĉ 
se rili ion rakontas, la aliaj tutsimple ne komprenos kion ni kune, fabelece 
travivis.

Fabeloj eniris realecon
Pro tio mi petis la helpori de Ia mirakla, fabela mondo, kiu ĉirkaŭas nin kaj 

atendas pacience nian malkovron. Mia ĉefa instiganto al la rakonto estis, 
kompreneble, la ĉarmega Villi Abelo, kiu maltrankvile vizitis min iun nokton kaj 
klarigis ke la magio rie plu vivos en la mondo se ni ne rakontos pti ĝiaj efikoj. 
Sekve, la fabela voĉo malsupreniris sur la teron, pere de Ia abeleto, kiu ,,spionis, 
kion la olduloj preparis kaj planis” kaj kiu „zum-di-ŝvup povis doni al Ia 
organizantoj kelkajn konsilojn” dum la pasintjara IIK. Ĉu ĝi sukcesis? Ni kune 
analizu tion...

Komenco kaj preparado
Orii povas facile aserti ke la kongreseto estis granda pedagogia kaj psikologia 

verko, miksajo inter la homaj klopodoj kaj la nevidebla helpo de la fabela 
mondo. Ekde la komeco ni klopodis eniri kaj enirigi la infanojn en magian 
etoson, kies ĉefa personeco estis nia Villi Abelo. Ĝi fariĝis la simbolo mem de Ia 
tuta kongreseto kaj ludis gravan rolon, ĉar, sendube, ĝi estis la enirvojo al la 
mirakla mondo de la fabeloj, kiu servis kiel identigilo de infaneco. La ideo ke 
Villi prezentu Ia programon, forme de tre alloga kongresiibreto, kvazaŭ ĝi estus 
“spiono” de la granduloj, plifortigis la sugeston ke ĉio estis iel fabelece kreita. 
Ne plu estis plenkreskuloj kiuj diktis Mn, sed aperis kaŝita ligo inter la infanoj 
kaj Ia „olduloj” pere de tiu ĉi ludema, fabeleca personeco.

>



kongreseto komenciĝu, por ke la teama unuiĝo kaj identeco aperu kaj por ke la 
kunlaboro estu efika. Ĉio evoluis sub magia influo.
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kunstultumis. Laŭ mi, unu el la sekretoj proksimiĝi al Ia infanoj estas ankaŭ la 
kapablo de la teamo agi infanece, detruante kaŝe kaj silente, sen granda „bruo”, 
la barilojn inter,,ni” kaj,,vi”.

La trezorserĉado ĉe la ,,diabla lago", kiu okazis la saman vesperon, plifortigis 
per grupiga procezo la komencantajn rilatojn inter la infanoj. Per la sama evento 
ili pro funde eniris la mondon fabelecan, la alian realecon, kiu per sia ĉarmo kaj 
magio kreis fortajn ligojn. Jam el Ia unua tago ĉiu el la gvidanta teamo havis sian 
rolon, enkorpante la personecojn de la legendo: la laga feino, la diablo, ktp. 
Montriĝis la kapablo de ni - kiel plenkreskuloj - krei taŭgan etoson por kapti 
efike la atenton, antaŭvidi la dezirojn de la infanoj. La intemacia vespero, 
organizita dum la sama tago, estis ebleco por infanoj pezenti sin, laŭ ilia plaĉo, 
laŭ ilia maniero. La ĉi tie donita libereco daŭris la sekvontajn tagojn, kiujn ni 
kb mpi ete realiĝis kun la helpo de ili. Kompreneble ke ekzistis antaŭstarata 
programo, sed tiu ĉi programo estis adaptita spontanee kaj flekseme al la deziroj 
de la infanoj. Gravis por niaj metodaj principoj doni liberecon al ili, instigi ilin al 
ideo, al propra esprimiĝo, enplekti ilin en la programan kreadon. Pridemandante 
iliajn dezirojn kaj atendojn, decidante uzi iliajn spertojn ekestis la freneza 
olimpiado kun tre strangaj pasendaj ŝtupoj en kiu kompreneble ankaŭ la 
gvidantoj partoprenis. Estis ĉio organizita nur de ili! Tiu ĉi kuniga tasko ofertis 
unue al infanoj la transprenon de respondeco, kiu alportis memfidon: „mi povas, 
mi kapablas tion fari”, sed ankaŭ la senton ke ili estas en la centro de la tuto, ke 
ĉio estas farita kun iii kaj por ili. La aventuroj daŭris per rajdado kaj vizito de 
vera indiano el Kanado, kiu dancis kaj montris al ni diversajn ritualajn objektojn.

La pinto de la magio estis kiam ni preparis la maskojn por bonvenigi la 
gepatrojn. Ĉiuj havis strangajn, belajn maskojn kaj ĉiuj, kune kun la gepatroj 
teatrumis por prezenti, plej realisme eble, la legendon de la ^Diabla Lago”. Eĉ la 
bestaro de la ejo partoprenis nian fabelan mondon kaj kunludis dum la tuta 
semajno. La bestoj ankaŭ akiris fabelecaj miraklajn trajtojn, tiel ke ordinara 
porko fariĝis princo, enamiĝinta lagan feinon. Naskiĝis Porki - princa porko kiu 
estis la plej ofte al la gepatroj montrita besto.

La lasta tago estis plorema tago por ĉiuj, signo ke fortaj ligoj kaj sentoj 
ekestis. La celo pliprofundigi la homajn rilatojn estis tiel atingita.

Malfacilaĵoj
Gravis multaj aspektoj, kiujn ni priatentis, sed ankaŭ kelkaj kiujn ni 

preteratentis aŭ aliaj kiuj montriĝis kiel malfacilaĵoj.
Mi jam bonege substrekis la sekretojn (kiuj, espereble nun ne plu estas 

sekretoj!!) de la sukcesa rezulto de kunlaboro inter homoj kiuj kreis fortan 
teamon, diversaĝa kaj diversseksa. Estis ankaŭ kelkaj fuŝoj, aspektoj kiuj ne tiom 
bone sukcesis, kiom ni intencis. Temas pri la malkapablo komplete kaj efike fari 
la grupigon, ĉar malgraŭ ĉiuj niaj klopodoj oni ne povis haltigi la krokodiladon. 
Alia punkto sur la listo de “fuŝaĵoj” estas ke pia veta® aŭ pro troa laciĝo kelkaj 
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programeroj el la antaŭe starigita programo ne realiĝis. Tamen, aliaj saminteresaj 
anstataŭis ilin. Malfacilajo problemhaviga estis ankaŭ la granda aĝa diferenco de 
12 jaroj inter la infanoj, kiu verŝajne iom kontribuis ankaŭ al la nekompleta 
sukceso de la grupiĝo.

En mia orelo, Villi, kiu daŭre akompanis min kaj ion flustris kelkfoje, 
senpacience atentas ke mi ne forgesu rakonti pri mirakloj, Estis multaj fabelaj 
mirakloj okazintaj dum la pasintjara IIK, sed unu el la plej grandaj (ĉar plej 
multe tuŝas la realecon!) estis ke eĉ ne unu infano kiu aliĝis, pro financaj kialoj 
estis malakceptita. Mirakloj tamen okazas, ĉu ne?

Necesus skribi romanon pri ĉio, kion ni travivis, faris, sentis...Necesus horoj 
klarigi la miraklan ĝojon per kiu plenigis nin ĉiujn Esperantujo. Tamen la rigardo 
direktiĝas nun al la nova, ĉijara kongreseto, kiun ni esperas samsukcesa. Restas 
en niaj animoj sendube belegaj, nekredeblaj memoraĵoj pri la jam pasinta IIK, 
sed ekfloras la pensoj pri novaj aventuroj, novaj mirakloj.....Ĉar mirakloj daŭre 
okazas, ĉu ne?

RO-2400 Sibiu, Str. Hategului, Nr. 1, Se. C, Et. 3, Apt. 38. Rumanio. 
anumariaCĉvmagicnet.ro
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grupo ricevas urbocentran 
konstruajon kaj monsumon. Ili 
rajtas starigi magazenon kun 
ses fakoj, restoracio kaj 
amuzejo. Ili kune planos la 
tuton, decidante nomon kaj 
sloganon por la vendejo, 
desegnante uniformojn, elekt- 
ante varojn kaj fine aktorante 
televidan reklamon.
Aldone al tiaj pli formalaj eroj 
ni lasos liberan tempon por 
ludi, sporti kaj naĝi. Ni eks- 
kursos unu tagon al la akvo- 
parko Sfajim. Multaj parto- 
prenontoj estas muzikemaj kaj 
teatremaj. Do, ni atendas 
instigan semajnon kune!

(7/ustrajo:Karina MacGill)
Stefan MacGill

Kompletigu viajn kolektojn de IPR
Post presado de nia revuo restas rezerva stoko, tenata ĉe Intemacia Esperanto- 
Instituto en Hago. Kuŝas proks. 4000 ekz. (280 kg.) el lajaroj 1986 ĝis 1998. Nia 
ligo eniris luan aranĝon kiun nia nuna financa stato devigas nin fermi, kio 
implicas forigi la plimulton de tiu stoko. Kvankam nefreŝaj, tiuj numeroj entenas 
ankoraŭ aktualajn fakajn artikolojn kaj raportojn de historia intereso. Unue, ni 
demandas ĉu iu scias lokon, kie ni povos deponi parton de la stoko, kaj kiel eblos 
transporti ĝin de Hago al tiu loko. Due, se iu deziranta ricevi ekzemplerojn de la 
sube listigitaj numeroj povos persone viziti IEI (post klara interkonsento kun 
Atilio Orellana Rojas) tiu rajtos senkoste ilin forporti. Trie, ni ofertas tiujn 
revuojn al niaj sekcioj, al bibliotekoj, kolektejoj, lernejoj ktp. kontraŭ sendo- 
kostoj. Minimuma mendo: 6 ekz. (480g.) kaj mendojn en obloj de ses ekz (samaj 
aŭ malsamaj numeroj).
Prezo por ses ekz. al Eŭropo estas 2 euroj/dolaroj (4 irpk), ekstereŭropen 4 
euroj/dolaroj (8 irpk). Pagon faru per respondkuponoj kun la mendo aŭ poste al 
nia konto ilek-a ĉe UEA aŭ al nia kasisto en Svedio (aŭ surloke en nia 
konferenco). Mendi elektrone: stefan.macgill@galamb.net aŭ letere: S. MacGill, 
Bethlen G. u 2, HU-2030 Erd.
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Jen resumo de la stokoj

(La ciferoj 1-2-3-4 indikas la numeron en la koncerna jaro. La signoj post la 
numero indikas la kvanton de ekzempleroj: 30-49 ekz: - ; 50-99 ekz: sen indiko; 
100-199 ekz: *; pli ol 200: **)

: O
1990
1993
1996
1999

3

i
i
i

3 4*-

3* 4*;
4*;

(2-3 duobla numero);

2 
' i
<

4*; 
3* 4;
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Komence de la kurso, Lakhi, la instruistino pri muziko por bonvenigi min, kantis 
ĉarman kanton en la boroa lingvo (la lingvo de la popolo tie loĝanta) dum kelkaj 
el la lernantinoj dancadis ĝin. Min tre emociigis tiu ritmo kaj ĉiutage ni provis 
eltrovi la ĝustan tradukon kaj akordigi ĝin al Ia muziko de la origina verko. La 
kanto, "Eksidu, hej", estis kantita de ni ĉiuj dum la fermo de la kurso.
Certe granda laboro estas semi, inspiri, entuziasmi kaj tute alia estas plu konservi 
tian torĉon, kiam multaj aliaj okupoj kaj problemoj bezonas atenton. Tial, mi 
petas al vi, leganto, provu dediĉi momenton por skribi karton al ili, tio certe 
sentigos al ili, ke pliaj personoj en Ia mondo ja volas uzi, komuniki per 
Esperanto; se en via biblioteko estas kromaj ekzempleroj de iu E-libro, sendu al 
ili tiujn. Ili nepre bezonas ĉian helpon kaj subtenon de nia E*paro lautaro I 
Ĉi tiu vojaĝo estis mirinde inspira al mi kaj profunde dankas al ĉiuj instruistoj en- 
S t. Jo h n's M i ss i on, pro t i es ne l ac i ge b 1 as impa tio, pro tiom da en tuz i asmo en la 
lecionaj horoj? kaj ĉefe por sentigi ai mi, ke Esperanto ja utilas por venigi la 
mondon ankaŭ al tiom foraj lokoj kaj doni al ili esperon pri amikaj kaj pacaj 
kontaktoj.

NdiR - Adreso de la lemejo: Skri Jebra Ram Muchaharv, St. John's Mission, 
BINJI, P.O. Binji, Disi, Bongaigaon (Assam) India.

Britio
Ludante... (pri Urso-Kurso) 

Esperanto estas tiel facila, Zamenhof diras, ke oni povas ellerni ĝiri ludante. Ja 
tiel facila estas Esperanto. Alie, ĝi ne povas postvivi du-fojan jarcento-turrion. 
tamen - nu - estas diversaj ludoj. Bone planitaj Iridoj donas bonan efikon, 
'Urso-Kurso', verk i ta de Malcolm Jon es kaj Angela Tellier, 1 i vera s idea! ajn 
ludojn por infanoj. La aŭtoroj montras sufiĉe da lerto en kompilado. La kurso 
konsistas el kvar kajeroj por infanoj (Esperanta traduko de Ia angia teksto estas 
havebla por neangla-parolantoj) kaj tri gvid-kajeroj por parencoj/instruantoj. La 
tekstoj gvidas la infanojn lemi kantante (estas kantoj - kaj sonbendo-kasedoj), 
kolore (estas koloraj kaj kolorigendaj bildoj), dialoge (estas model-dialogoj) kaj 
per multaj aliaj amuzaj ludoj (kiuj sendube favoras al evoluo de pensado de la 
infano). Se vi dubas pri la valoro de E-lernado en pedagogio, legu Ia mult- 
lingvan vorto-1 iston je la fino de la kajeroj kaj via dubo foriĝos. La listo montras 
Esperantajn vortojn kontraŭ ties egalaĵojn en diversaj lingvoj. Danke al la genio 
de Zamenhof, Esperanta vortaro kovras komunan parton de plejparto de eŭropaj 
lingvoj. Lernado de Esperanto faciligas la lernadon de aliaj lingvoj. Tio estas 
kroma profito de lernado de Esperanto: via infano rie nur mastros intemacian
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lingvon (kompreneble, sen-pene), li/ŝi ankaŭ facile lernos aliajn lingvojn. La 
kurso estas admirinda kaj rekomendinda!
Informoj kaj mendoj ĉe ETA. Malcolm Jones, 1 Regea! Avenue, Skipton, BD23 
1AZ. Britio
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Kiel amuze instrui esperanton?
Dum la sukcesa junulara aranĝo IJF fine de aprilo en Cavallino (Italio) la 
instalista sekcio de la italaj esperantistoj iniciatis metodikan seminarion por 
instruemuloj kaj instruistoj.
La titolo de la seminario estis: Kiel amuze instrui esperanton? La 16-horan 
aranĝon gvidis Katalin Smideliusz el Hungario, kaj partoprenis ĝin 12 personoj 
el Italio, Israleo, Usono, Germanio kaj Norvegio. La partoprenintoj verŝajne 
kontente kaj kun belega atesto iris hejmen, riĉaj je novaj spertoj kaj ideoj. 
Laŭdindas la iniciato de kelkaj landaj asocioj, kiuj similforme deziras altigi la 
nivelon de la instruado de Esperanto, certe ne sensukcese.

Katalin Smideliusz

Nekrologo 
Kun doloro ni sciigas pri la forpaso de s-ino Zuzanna CWIKLIN$KA 
15.VIII. 1911 - 24.1.2000, Krakovo, Pollando, juristino, inspektorino pri 
laborsekureco, jnsti^isfino de E-o, fidela ILEI-ano, persono ĉiam aktiva kaj tre 
sindona al E-o. Pola Sekcio de ILEI
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Lernu la polan en Pollando per Esperanto!
La renoma Somera Lemejo de la Polaj Lingvo kaj Kulturo, plej longe ekzistanta, 
plej grava en Pollando laŭ grandeco kaj spertaro, funkcianta en Jagiellona 
Universitato en Krakovo, unu el la plej malnovaj eŭropaj universitatoj, decidis 
akcepti somere 2000, inter siaj multegaj gestudantoj, grupo(j)n de esperantistoj. 
Instruos Maria Majerczak, kiu lastatempe diplomiĝis ankaŭ pri instruado de la 
pola kiel fremdlingvo. Bonvolu peti informilon (german-, angla- aŭ pollingvan) 
Ĉe: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI' KULTURY I JEZYKA
POLSKIEGO, ul. Garbarska 7a, 31-131 Krako™, tel. + 48(12) 421-3692 fax 

+48(12) 422-7701, email: plschooKgiietta.if.uj.edu.pl aŭ viziti la retpaĝon: 
www.if.uj.edu.pl/UJ/SL/. ?
Bonvolu baldaŭ sendi la aliĝilon, en kiu vi indikas viajn preferoj n pri dato, 
studdaŭro (3, 4 aŭ 6 semajnoj), lemintensiveco
30.07, 3.07- 13.08 aŭ 28.07 - 18.08.2000. Lem ado ne i ntens i va (ko ne emas nur 4 - 
kaj 6-semaj naj n kursojn): 2-3 horoj tage; intensiva: 5-6 horoj tage, dum 5-6 tagoj 
semajne. La grupo ekfunkcios, se aliĝos minimume 8 partoprenantoj kun samaj 
preferoj. Por fae ii i gi la formiĝon de Ia grupo, bv. indiki, se eble, p 1 i ol unu 
akcepteblan por vi daton k.a. cirkonstancojn. Ne forgesu sendi jam nun vian 
retadreson, se vi ĝin havas. La 1ingvolemadon akompanos prelegoj de 
specialistoj pri polaj lingvo, kulturo (i.a. arto, literaturo, filmo), historio, 
ekonomio, sociaj aferoj, samkiel riĉa kultura kaj turisma programo. Oni povos 
ricevi atestilon pri lingvolernado kaj studentoj de superaj lernejoj - post antaŭa 
interkonsento kun sia lemejo - kreditpoentojn.
En 2000 Krakovo estas unu el la Eŭropaj Kultururboj. Venu ĝui do ankaŭ la 
koncernajn multajn interesajn kulturaranĝojn. Bonvolu nepre aldoni, ke vi estas 
eperantisto.

»4 fa

la evoluigo de Esperanto. ■■ .■
En la Pedagogiaj Tagoj de la Hungara sekcio prelegis s-ro Jŭ/ms Penk. Sekve de 
tio, li sendis tri-paĝan artikolon por IPR kun Ia supra titolo: La Komitato de ILEI 
en Tabor decidis, ke IPR ne aperigas artikolojn kun kontraŭfundamentaj reform- 
proponoj. Tial, por ne silentigi membron de la Ligo, ni aperigas resumon kaj 
inviton:
La unua al ineo motivigas la decidon lanĉi la temon per IPR; unuflanke "pro 
manko de ceteraj kaj pli kompetentaj forumoj ofertantaj la povon pridiskuti 
ankaŭ lingvistikajn demandojn de E” kaj pro manko de reeĥo el la Akademio. 
Aliflanke, ĉar "de la instruistaro oni povas la kleritecon kaj konscion [...] pri 
lingvistikaj aferoj atendi/’
Ĉu la evoluigo de E-o estas necesa? Demandas la dua alineo. S-ro Petik 
respondsas jese, asertante, ke erare estas atendi, ke E-o evoluu kiel etnaj lingvoj, 
kaj ke ĝi bezonas konscian evoluigon.
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Kiei evoluigi E-on? Demandas la tria alineo: "Akademio devas ne malhelpi sed 
fermenti la evoluon de E." Ĝi decidu "Ĉu E estos lingvo nur Eŭropa, nur hindo- 
eŭropa aŭ universala?" La akademio kolektu kaj diskutu ĉiujn proponojn kaj 
publikigu siajn opiniojn kaj konsilojn pri ĉiuj problemoj, tiel kontrolante sed ne 
malhelpante la lingvo-evoluon.
La aŭtoro fine listigas 5 leksikajn kaj 16 gramatikajn proponojn. Inter la leksikaj: 
aboli finajon "-aŭ", vortojn du-etimajn (ŝanĝi, ŝarĝi, forgesi) kaj malsufiĉe 
internaciajn (dungi —* emploji; ŝajni —* sembli; kaj et) kaj forigi la 
supersignojn. Inter la gramatikaj: kreo de ne-difinita artikolo, afiksoj -ag, kon-, 
novaj vort-ordaj principoj, limigo de la uzoj de ig/iĝ, abolo de "ne plu", kreo de 
nova emfaza formo de generivo, ekz. "Mi vidis Karloz amikon", aparta pronomo 
por la dua persono plurala kaj "kelkgrada apliko de la sistemo de verba transi- 
tiveco en kelkaj (precipe la angla) lingvoj."
Kiu volas ricevi la plenan tekston de la artikolo, sendu leteron kun 2 irkp al la 
aŭtoro. Eblas diskuti kun li la temojn kaj proponi tiajn lingvistikajn kaj 
reformemajn forumojn kie tiaj artikoloj kaj diskutoj bonvenos.
Janos Petik. Szontdgh Pu 9/7, HU-2660 Balassagyarmat, Tel (+36-35) 301-479

>

& Instruista trejn-kurso denove
Anstataŭ instruista trejn-kurso, ILEI organizis en 1999 metodikan seminarion 
kadre de la Konferenco en Karlovv Vary. Ĉi-jare estas ofertata unu-semajna 
kurso pri didaktiko, kadre de la Plurnivelaj Intensivaj Kursoj (PIK) en Kultura 
Centro Esperantista (KCE). Tio okazos de la 8a ĝis la I3a de aŭgusto 2000 kun 
la gvido de Stefan MacGill. Bonvenaj estas instruistoj aŭ -antoj aŭ personoj 
ligitaj kun edukado. La emfazo estos sur cel-lingva instruado, plej vaste 
interpretate.
Inter la temoj:
Survoje al nia propra didaktika gramatiko

• Ĝisnunaj klopodoj kaj atingoj;
■ La kemaj kaj unikaj ecojde Esperanto
• Optimuma ordigo de instru-temoj
■ Ligado de gramatiko kun situacioj kaj teknikoj

Praktikaj konsiloj kaj spert-interŝanĝo

• Teknikoj kaj aktivecoj en la cel-lingva instuado
• Prezento kaj pritakso de nuntempaj instruiloj (libroj, vidbendoj)
• Kiel rapide evoluigi parolkapablon

Stato kaj perspektivoj por E-instruado

• Projekto "Interkulturo"
■ Oficialigo de instruado kaj instruistaj trejnado
• Starigo de ekzameno pri instru-kapablo.
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Rezultoj de Ia estrarkunsido de UEA por ILEI
tiu kunsido okazis en Roterdamo fine de aprilo 2000 kun observanto de ILEI, Jen resumo 

de la atingoj:
Strategio: Edukado restas ŝlosila kampo en la strategio de UEA.
Unesko: Klopodadas, ke UEA kaj ILEI altigu la rilat-nivelon ĉe Unesko de operaciaj ĝis 
konsultaj.
UK: UEA konsentas disponigi la necesajn komputilajn faciligojn por prezento de la 
kvazaŭa lemejo dum la Tago de la Lemejo en Tel Avivo.
lnternacia Gia okazigo en Israelo estas konfirmita kaj regularo pri II K
estas akceptita.
Centra Oficejo: Akceptigis plano pri modernigo de la komputila sistemaro de CO por ke 
ĝi La. kapablu trakti dosierojn kaj. datumojn senditaj de membroj kaj organizoj kiaj ILEI. 
Ekzamenoj: La komisiono IEK venas al fino de sia mandato julie. UEA kaj ILEI devas 
ariĝi kandidatajn por akcepto en Bo uresse kaj Ten A vivo.
Ekzameno pri instrukapablo: La regularo proponita de ILEI estas akceptita kaj post 
trastudo kaj eventuala modifo, estos donita al la komitato de UEA en Tei Avivo
Firmigo de la eduka laboro: La estraro, aŭdinte pri la stato de ILEI, akceptis la principon 
ke ekestu kompensata laboro por plenumi edukajn celojn. Konkreta propono estis 
prezentita kun du ĉefaj celoj:
0? / mpidigida plenigon de la kvazaŭa lemejo per la kontribuoj de Ia aliĝintaj klasoj 
o permesi al estraranoj de ILEI pli gvidi la laborojn anstataŭ mem devi plenumi ilin.

Komencitaj estas intensaj diskutoj kiel realigi la planon kadre de la buĝeto de UEA 
por 2001, inkluzive de fondajaj rimedoj.

Hejmpaĝo por IPR: www.nl-papa.hu/i B
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LABORKOMISIONOJ
Ekzamena: Atilio Orellana Rojas (prezidanto), Hans ten Hagen (sekretario de elementa 

kaj meza niveloj)
Elekta: Doroteo Holland (adr. kovr. 4), Agneta Emanuelsson, Gvvenda Sutton
Kontrola: Bertil Andreasson, Martha Andreasson, Bo Sandelin
Lerneja: Marija Beloŝeviĉ, Jennifer Bishop, Renato Corsetti, Stefan Matt iili (ic. i 

Kurucz, Maŭro La Torre, Raita Pyhala
Regulara: Rob Moerbeek, Hans ten Hagen
Terminara: Maŭro La Torre

KUNLABORANTAJ INSTITUCIOJ
IEI: Intemacia Esperanto-Instituto, Riouvvstraat 172, NL-2585 HW Dcn llia- 

Nederlando
UEA: Universala Esperanto-Asocio, Nieuvve Binnenvveg 176, NL-3OI5 III Kolieidam 

Nederlando
UNESKO (en operaciaj rilatoj). Reprezentanto de ILEI: Francois Lo .Iacomo I ’ < p i.i i ili 

la Loire, FR-75019 Paris, Francio

MEMBRIĜO AL ILEI KAJ PAGADO OR ALIAJ SERIOJ
ILEI estas jure registrita ĉe la komerca ĉambro en Den Haag sub numero 27 1SI Ooi
La membreco inkluzivas ricevon de kvar numeroj de IPR jare. Turnu viii al \ ia landa 
sekcio, kiu fiksos kotizon en via propra valuto. Por pagi rekte al la internacia II I I .k uini 
al la kasisto.
Kasisto de ILEI: Boo Mee Kim-Lindblom, Stenbockens gata 102, SE 136 62 I (animu 
tel. (+46 8) 777 4175, <boomee.kimlindblom@swipnet.se>, postĝirkonio 682 I I 7 / 
Membro-kotizoj: A-Iandoj (laŭ UEA-divido): 14 EUR, B-landoj: 8 EUR. Simpla abono 
sen membreco: 18 EUR.
Pro altaj banko-kostoj, evitu bankĉekojn kaj eĉ internaciajn poŝtoĝirojn taŭge plrniiniii i 
Euroĉeko plej bonas. Alia pagmaniero estas al UEA: UEA, Nwe. Binncmvcg I /<>, UII 
BJ Rotterdam, pĝk 37 89 64. UEA akceptas kredit-kartajn pagojn. Klare indiku lii «don 
de la pago. Kontoj ĉe UEA: ilek-a (ĝenerala), juna-1 (Juna amiko) kaj pike b (l'io|cki<> 
Interkulturo). Detala listigo de pagmanieroj al UEA aperas sur p. 37 de lai libio l,M*u 
Prefere informu senped la kasiston de ILEI pri la enpago.
Reklamtarifoj por IPR: 180 EUR por plena, IIO EUR por duona kaj 70 poi kvarona 
paĝoj. Tio inkluzivas bazan grafikan pretigon; kostojn de ekstra pretigo oni rapas lakiuii 
Sekcioj reklamante edukajn projektojn rajtas peti trionan rabaton.

Interreto
http://lps.uniroma3.it/ilei Bazaj informoj pri ILEI kun ligoj al aliaj paĝoj 
http://lps.uniroma3.it/eins La diskutejo E-INSpri Esperanto-instruado 
http://lps.uniroma3.it/eler Tabelo de Esperanto en lernejoj (E-LERnejoj) 
http://lps.uniroma3.it/kler Kvazaŭlernejo "Tibor Sekelj" por la Projekto 

Interkulturo.

www.banyai-kkt.sulinet.hu/esperanto Juna Amiko 
www.hungarv.net/esperanto/tend-tag.htm Tendaraj Tagoj (angla priskribo) 
www.nl-papa.hu/ipr/ Internacia Pedagogia Revuo
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